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ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ

نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا

بتكعبطةداعإلعارسإلابىندألاقرشلايفسئانكلاعمجم
ريسفتيفميوقلاننسلاباتك«:مسابةفورعملاةعومجملا
ةفورعملاةعومجملاو،شرامميلوسقلل»ميدقلادهعلارافسأ
ريسافتةعومجميهو»ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا«مساب
.يدإميلوروتكدلاةمالعللديدجلادهعلابتك

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

مهوءايبنأةثالثناكلبابيبسنمدوهيلاعوجردعب
رمعلايفًامدقتمناكيجحلعلويخالموايركزويجح
مدهيذلالوألالكيهلاركذي)٢:٣(يفهنألهتوبنخيراتب
اهرخآىلإةوبنلالوأنمو.ةنس٦٦وحنبةوبنلاخيراتلبق
يفايركزأدتباو.)٢٠و٢:١٠و١:١(رهشأةعبرأوحنةدم
مّلعوملكتيجحنأكشالو.يجحيهتنااملبقهتمدخ
هسَفَنو.ةرصتخملاهذههتوبنيفةروكذملاريغةريثكًارومأ
بعشلاضّرحينأهتياغورعاشسَفَنسيلوظعاوسَفَن
دوهيلاعوجرةهجنمشروكءادنناك.لكيهلاءانبىلع
لبمهعيمجعجريملو.٥٣٧ةنسيفمهدالبىلإلبابنم
تانجوتويبمهلناكثيحلبابةكلمميفمهرثكأيقب
)٧-٢٩:٥ايمرإرظنا(ًالاماوعمجوتانبونونبمهلدلوو
ملو)٧٠-٢:١ارزعرظنا(٤٢٣٦٠ناكاوعجرنيذلاددعو
مهلناكو.نيماينبواذوهييطبسنممهرثكأوءارقفاونوكي
نماوعجرو.عشوهييحورسيئرورصبشيشةلمسيئر
نوليميمهؤابآناك)١(مهئابآيفناكامريغحوربيبسلا
مهؤابآناك)٢(.اهوهركفمهامأومانصألاةدابعىلإ
مهتبتكومهتنهكنوربتعياوناكفمهامأومهكولمنوربتعي
مهامأوةعاريلاوةعارزلابنوشيعيمهؤابآناك)٣(
ىلإنوليميمهؤابآناك)٤(ةفارصلاوةراجتلاوعئانصلابف
لزيملو.ةلزعلاولالقتسالاىلإفمهامأوممألاعمداحتالا
.مويلاىتححورلااذهىلعدوهيلا

يفوتاقرحمحبذمءانبمهعوجردعبهولمعاملوأو
كلذيفهونبيملمهنكلوبرلالكيهاوسسأةيناثلاةنسلا
:٢(هولمكأوديدجنمهوسسأةنس١٦رورمدعبوتقولا

ةلقنمونييرماسلاةمواقمببسلءانبلانعاورخأتو)١٨
ةدملاكلتيفو.بعشلانمةبغرلاةلقنموضرألاجئاتن
لكلزلزأو«)٢:٧رظنا(كلامملايفتابلقتوبورحتناك
لكيهالببرللدوجسلااوداتعالبابيفاوناكاملو»ممألا
دوجوةيمهأببجيامكاورعشيملمهعوجردعبمهلعلو
.لكيه

ضّرحيهيف١ص)١(تاوبنعبرأرفسلااذهيفو
امدنعمهعجشياهيف٩-٢:١)٢(لكيهلاءانبىلعبعشلا
١٩-٢:١٠)٣(ديجملاناميلسلكيهبديدجلاءانبلانولباقي
لكفةبجاولاةدابعلانعنيرخأتماوماداممهنأمهركذي
لبابرزليصوصخدعوهيف٢٣-٢:٢٠)٤(ةسجنمهلامعأ
.برلاديبمتاخوهنوكيوتامواقملالكىلعبلغيهنأب
.حيسملاىلإًازمررمألااذهيفلبابرزناكف
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يف١«٦-١ ملٱَسوُيِراَدِلِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
يف،ِكِلَْ ِرْهَّـشلٱِ

يفِسِداَّـسلٱ ِدَيْنَعِّـبَّـرلٱُةَمِلَكْتَناَك،ِرْهَّـشلٱَنِمٍمْوَيِلَّـوَأِ
لَأَشِنْبَلِباَّـبُرَزَىلِإِّـيِبَّـنلٱِيَّـجَح

ْ
َعَشوَُهيَىلِإَو،اَذوَُهيِيلاَوَليِئِت

لٱَقاَداَصوَُهيِنْب
ْ

لٱِنِهاَك
ْ

جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰه٢ِ:ميِظَع
ْ

اَذٰه:ِدوُُن
لٱَّـنِإَلاَقُبْعَّـشلٱ

ْ
٣.ّبَّـرلٱِتْيَبِءاَنِبَتْقَوْغُلْبَيَْملَتْقَو

لٱِلَه٤:ِّـيِبَّـنلٱِيَّـجَحِدَيْنَعِّـبَّـرلٱُةَمِلَكْتَناَكَف
ْ

ْمُكَلُتْقَو
يفاوُنُكْسَتْنَأْمُتْنَأ ملٱُمُكِتوُيُبِ

لٱاَذٰهَو،ِةاَّـشَغُْ
ْ
٥؟ٌباَرَخُتْيَب

جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰهَفَنآلٱَو
ْ

لَقاوُلَعْجٱ:ِدوُُن
ْ

٦.ْمُكِقُرُطَىلَعْمُكَب
لَّـخَدَوًاريِثَكْمُتْعَرَز

ْ
.ِعَبَّـشلٱَىلِإَسْيَلَوَنوُلُكْأَت.ًاليِلَقْمُت

ًةَرْجُأُذِخآلٱَو.َنوُأَفْدَتَالَوَنوُسَتْكَت.َنوُوْرَتَالَوَنوُبَْرشَت
.»ٍبوُقْنَمٍسيِكِلًةَرْجُأُذُخْأَي

٢٠و١٠و٢:١ص٧و١:١ايركزو٤:٢٤ارزعو٢:١٠ص
ارزعو٢٠و١٠و٢:١صو١٣و١٢و٣ع١٥ع١:١ايركزو
ايمحنو٢:٢ارزعو٣:١٩مايأ١و١٤و١٢ع٦:١٤و٥:١
ارزعو١٠:١٥كولم١و١٣و١:١٢ىّتمو٤:٦ايركزو٧:٧
٣:١ايركزو١٢:١ايمحنو٣:٢ارزعو١٤و١٢ع٥:٣
٢:١٦صو١٠و٩ع١٢و٣٣:١٠ايمرإو٩ع٩ع٦:١١و
٨:٧عشوهو٤٠-٢٨:٣٨ةينثتو١٧و

شروكدعب.سبساتسهنباىمسملاوهَسوُيِراَد
سيتاموغيسوجملاكلمزيبمكدعبوزيبمكهنباكلمريبكلا
يداملاسوياردريغوهوسويرادكلمسيتاموغدعبو
ةقفاومسويرادةسايستناكو)٥:٣٠لايناد(يفروكذملا
.دوهيلل

بآرهشرخآقفاويوهولوليأرهشوهسداسلارهشلاو
رهشلاناسينرهشناك.مويلاباسحىلعلوليأرهشلوأو
.ةيناربعلاةنسلابلوألا

وهواذوهيكلماينكينباليئتلاشنبلبابرزناك
نباميظعلانهاكلاعشوهيناكو)١:١٢ىّتمرظنا(نيكايوهي
رظنا(ةلجديفلبابكلمهلتقيذلاايارسنباقاداصوهي
ناكونوراهلسننمعشوهيناكف.)٢٧-٥٢:٢٤ايمرإ
دوادلسننميلاولاناكو.هلسلستبجومبةنهكسيئر
.يبسلالبقدوهيلاماظنبسحنوراهلسننمنهاكلاو

مهانعملعلو)٢ع(ْغُلْبَيَْملَتْقَوْلٱَّـنِإَلاَقُبْعَّـشلٱاَذٰه
نّومتلاتقووضرألارامثأينجتقووهلوليأرهشنأ
ءانبيفاوركتفينأتقولاكلذنوردقيالفءاتشلالصفل
تابجاولانملوألاوهبرلاةمدخبءانتعالانأريغلكيهلا
رظنا(زرألانمحاولأباهناطيحةاشغملايهةاشغملاتويبلاو
.)٢٢:١٤ايمرإ

جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰه٧«١١-٧
ْ

لَقاوُلَعْجٱ:ِدوُُن
ْ

َىلَعْمُكَب
جلٱَىلِإاوُدَعْصِا٨.ْمُكِقُرُط

ْ
لٱاوُنْبٱَوٍبَشَخِباوُتْأَوِلََب

ْ
،َتْيَب

َوُهاَذِإَوًاريِثَكْمُتْرَظَتْنٱ٩.ُّبَّـرلٱَلاَقَدَّـجَمَتَأَوِهْيَلَعىَضْرَأَف
لَخْدَأاَّـَملَو.ٌليِلَق

ْ
لٱُهوُمُت

ْ
ِمل.ِهْيَلَعُتْخَفَنَتْيَب

َ
ُّبَرُلوُقَي؟اَذا

جلٱ
ْ

ُّلُكَنوُضِكاَرْمُتْنَأَو،ٌباَرَخَوُهيِذَّـلٱيِتْيَبِلْجَأل.ِدوُُن
ُمُكِقْوَفْنِمُتاَواَمَّـسلٱِتَعَنَمَكِلٰذِل١٠.ِهِتْيَبَىلِإٍناَسْنِإ
حلٱِبُتْوَعَدَو١١.اَهَتَّـلَغُضْرَألٱِتَعَنَمَو،ىَدَّـنلٱ

ْ
َىلَعِّـَر

جلٱَىلَعَوِضْرَألٱ
ْ
حلٱَىلَعَوِلاَبِ

ْ
ملٱَىلَعَوِةَطْنِ

ْ
َىلَعَوِراَطْسِ

لٱَىلَعَوِساَّـنلٱَىلَعَو،ُضْرَألٱُهُتِبْنُتاَمَىلَعَوِتْيَّـزلٱ
ْ
ِ،مِئاَهَب

لٱِباَعْتَأِّـلُكَىلَعَو
ْ

.»ِنْيَدَي
ءايعشإ٦ع٩و٢:٧ص١٤و١٣٢:١٣رومزم٣:٧ارزع

١:١٨ليئويو١٧:١كولم١و٢٤و٢٨:٢٣ةينثت٤ع٤٠:٧
ص٢٨:٢٢ةينثت١١و٣:٩يخالمو٦-١٤:٢ايمرإ٢٠-
٢:١٧

كلذوحاجنلامدعنوريمهقرطىلعمهبلقاولعجاذإ
نمومهلامنمهومركأاوناكولمهنإفبرلانمةكربلامدعل
تضافوًاعبشتألتمامهنئازختناكمهتلغتاروكابلك
.)١٠و٣:٩لاثمأرظنا(ًاراطسممهرصاعم

ىلعلاكتالالطبملعتيقياضتملانأقيضلادئاوفنمو
ءامسلاوحنريطيرسنلاكةحنجأهسفنلعنصيهنإفلاملا
هللانمناسنإلاسفننأًاضيأملعتيو)٢٣:٥لاثمأرظنا(
فعضتالوةيدسجلاتاريخلانمعبشتالفهتروصىلعو
عجرواهتطساوبهبتنااذإناسنإللريختاقيضلاو.اهتلقنم
.هللاىلإ

لابجلالبنانبللبجسيل)٨ع(ِلَبَْجلٱَىلِإاوُدَعْصِا
ىلعنيرداقاوسيلمهنإمهلوقباورذتعامهلعلو.مهنمةبيرقلا
نأنوردقيطيسبرمأبمهرمأفبرلاامأولكيهلاءانب
مهجايتحابسحمهيطعيوخلاىرخأةبجاوبمثهولمعي
.لمعلالمكيىتحًامويفًامويةمعنقوفةمعن

ًاتيباونبينأنوردقيالمهنأاونظمهلعلِهْيَلَعىَضْرَأَف
هيلعىضريهنأميركلاهدعوبمهعجشيفلوبقلاقحتسي
دجميتيبلاالتيبلادجميوهبرلانإفهيفدجمتيو
سيلومهبولقنمهلهنومدقيامببرلاىضريو.برلا
.ةميركةراجحوطقفبهذب

يهةروكذملابئاصملانأاونظامبر)٩ع(ِهْيَلَعُتْخَفَن
نأمهركذيفبرلاامأورطملاةلقكطقفةيعيبطبابسأنم
بيدأتيهبئاصملاوذخأيوهويطعيوهوهنمءيشلك
.اوهبتنيلهنم

لكيهلاءانبنمنوفعتسيِهِتْيَبَىلِإٍناَسْنِإُّلُكَنوُضِكاَر
هتيبءانبىلعدحاولكنورداقمهنكلونيرداقانسلمهلوقب
مهلناكوًادوجوملاملاناك.ةبغربهنونبيوهيلإنوضكريف
.بلقلامزعالإءيشمهمزليملولمعللتقو

ألَا
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وأضارمألاةرثكوأرطملاةلقنأمكحننأردقنال
َال«ةيصوصخاياطخباكتراىلععطاقناهربلاملاةراسخ
:٩انحوي(»ِهيِفِهللاٱُلاَمْعَأَرَهْظَتِلْنِكٰل،ُهاَوَبَأَالَوَأَطْخَأاَذٰه
جلٱِءَالُؤٰهَّـنَأَنوُّنُظَتَأ«.)٣

ْ
ِّـلُكْنِمَرَثْكَأًةاَطُخاوُناَكَنيِّـيِليَِل

جلٱ
ْ

الوملعنو)١٣:٢اقول(»اَذٰهَلْثِماوُدَباَكْمَُّـهنَألَنيِّـيِليَِل
مهبحينيذلابدؤيبرلانأديدجلادهعلاميلعتنماميس
نميصوصخنالعإبالإرومألاهذهيفمكحننأردقنالف
ْنِمُتاَواَمَّـسلٱِتَعَنَمَكِلٰذِل«)١٠ع(يفانهىتأامكبرلا
.»اَهَتَّـلَغُضْرَألٱِتَعَنَمَو،ىَدَّـنلٱُمُكِقْوَف

لَأَشُنْبُلِباَّـبُرَزَعِمَسٍذِئَنيِح١٢«١٥-١٢
ْ
ُنْبُعَشوَُهيَوَليِئِت

لٱَقاَداَصوَُهي
ْ

لٱِنِهاَك
ْ

ِّـبَّـرلٱَتْوَصِبْعَّـشلٱِةَّـيِقَبُّلُكَوِ،ميِظَع
ٰهلِإُّبَّـرلٱُهَلَسْرَأاَمَكِّـيِبَّـنلٱِيَّـجَحَمَالَكَوْمِهِٰهلِإ

ُ
َفاَخَو.ْمُه

ِّـبَّـرلٱُلوُسَريَّـجَحَلاَقَف١٣.ِّـبَّـرلٱِهْجَوَماَمَأُبْعَّـشلٱ
ِجلِّـبَّـرلٱِةَلاَسِرِب

َ
١٤.ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ْمُكَعَماَنَأ:ِبْعَّـشلٱِعيِم

لَأَشِنْبَلِباَّـبُرَزَحوُرُّبَّـرلٱَهَّـبَنَو
ْ
َعَشوَُهيَحوُرَو،اَذوَُهيِيلاَوَليِئِت

لٱَقاَداَصوَُهيِنْب
ْ

لٱِنِهاَك
ْ

.ِبْعَّـشلٱِةَّـيِقَبِّـلُكَحوُرَوِ،ميِظَع
يفَلْغُّشلٱاوُلِمَعَواوُءاَجَف جلٱِّـبَرِتْيَبِ

ْ
يف١٥،ْمِهِٰهلِإِدوُُن ِ

لٱ
ْ

لٱَوِعِباَّـرلٱِمْوَي
ْ

يف،ِسِداَّـسلٱِرْهَّـشلٱَنِمَنِيْرشِع ِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
ملٱَسوُيِراَدِل

.»ِكِلَْ
ع٢:٢صو١٤ع١ع٢:١٣يكينولاست١و١:١٩ءايعشإ

ءايعشإ٥٠:١٠ءايعشإو١٢:١رومزمو١٣و٣١:١٢ةينثت٣
:٤٦رومزم٣:١و٢:٧يخالمو٣:١٧لايقزحو٤٤:٢٦
١ع١:١ارزعو٣٦:٢٢مايأ٢و٤٣:٢و٤١:١٠ءايعشإ١١
:٢صو١ع٤:٦ايمحنو٥:٢ارزع١٢ع٢١و٢:٢صو
٢٠و١٠و١

برلانموهمالكلانأاوقدصوبرلاتوصاوعمس
يفلغشلااولمعواوءاجواوفاخفبرلالوسروهيبنلاو
انأ«برلامهللاقكلذدنعو.مههلإدونجلابرتيب
نيمثلادعولااوعمسيلنيدعتسماوناكمهنإف)١٣ع(»مكعم
امبرو.بعشلاةيقبولبابرزحوربرلاهّبنوهيلإنيجاتحمو
اذهاولمهأفمهئادعأةمواقميفومهتويبريبدتيفاوهتلااوناك
ريغاوناكمهنألهيبنتلانعيبنلارخأتامبرو.بجاولا
نيرشعلاوعبارلايفلمعلايفاوأدتباو.هولبقينأنيدعتسم
.ًاموي٢٣ةدمبيبنلامالكدعبيأرهشلانم

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يف١«٩-١ يفِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱِ حلٱِ
ْ

لٱَويِدَا
ْ

َنِمَنِيْرشِع
ْلُق٢:ِّـيِبَّـنلٱِيَّـجَحِدَيْنَعِّـبَّـرلٱُةَمِلَكْتَناَك،ِرْهَّـشلٱ
لَأَشَنْبَلِباَّـبُرَزِل

ْ
َقاَداَصوَُهيِنْبَعَشوَُهيَو،اَذوَُهيِيلاَوَليِئِت

لٱ
ْ

لٱِنِهاَك
ْ

لٱِنَم٣:ِبْعَّـشلٱِةَّـيِقَبَوِميِظَع
ْ
يِذَّـلٱُمُكيِفيِقاَب

لٱاَذٰهىَأَر
ْ
يفَتْيَب َوُهاَمَأ؟َنآلٱُهَنوُرُظْنَتَفْيَكَو؟ِلَّـوَألٱِهِدَْجمِ

يف ،ُّبَّـرلٱُلوُقَيُلِباَّـبُرَزاَيْدَّـدَشَتَنآلٱَف٤!ٍْءَيشَالَكْمُكِنُيْعَأِ
لٱَقاَداَصوَُهيُنْبُعَشوَُهياَيْدَّـدَشَتَو

ْ
لٱُنِهاَك

ْ
اَياوُدَّـدَشَتَو،ُميِظَع

ُلوُقَيْمُكَعَمِّـينِإَفاوُلَمْعٱَو،ُّبَّـرلٱُلوُقَيِضْرَألٱِبْعَشَعيَِمج
جلٱُّبَر

ْ
لٱَبَسَح٥.ِدوُُن

ْ
َدْنِعِهِبْمُكُتْدَهاَعيِذَّـلٱِمَالَك

يفٌمِئاَقيِحوُرَوَْرصِمْنِمْمُكِجوُرُخ ٦.اوُفاََختَال.ْمُكِطَسَوِ
جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰهُهَّـنَأل

ْ
لَزُأَف)ٍليِلَقَدْعَب(ٌةَّـرَمَيِه:ِدوُُن

ْ
ُلِز

لٱَوَضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱ
ْ
لٱَوَرْحَب

ْ
لَزُأَو٧،َةَسِباَي

ْ
.ِمَمُألٱَّـلُكُلِز

ألْمَأَف،ِمَمُألٱِّـلُكىَهَتْشُمِيتْأَيَو
ُ

لٱاَذٰه
ْ
ُّبَرَلاَقًادَْجمَتْيَب

جلٱ
ْ

لٱِيل٨.ِدوُُن
ْ

جلٱُّبَرُلوُقَيُبَهَّـذلٱِيلَوُةَّـضِف
ْ

ُدَْجم٩.ِدوُُن
لٱاَذٰه

ْ
ُّبَرَلاَق،ِلَّـوَألٱِدَْجمْنِمَمَظْعَأُنوُكَيِريِخَألٱِتْيَب

جلٱ
ْ

يفَو.ِدوُُن ملٱاَذٰهِ
جلٱُّبَرُلوُقَي،َمَالَّـسلٱيِطْعُأِناَكَْ

ْ
.»ِدوُُن

٩ع٣:١٢ارزع١:١٢ص١:١ص١٥و١:١صو١٠ع
٨:٩ايركزو٢٨:٢٠و٢٢:١٣مايأ١و٣١:٢٣ةينثت
جورخ٧:٩لامعأو٥:١٠ليئومص٢و٦:١٠سسفأو

٩:٢٠ايمحن١٠-٣٤:٨و١٤-٣٣:١٢و٦-١٩:٤
٨:١٣ايركزو١٣و٤١:١٠ءايعشإ١٤و٦٣:١١ءايعشإو
:٤ايمرإو٢١ع٢٩:١٧و١٠:٢٥ءايعشإ١٢:٢٦نييناربع

٩-٦٠:٤ءايعشإ١٦و٣:٩ليئويو٢:٤٤لايناد٢٦-٢٣
ءايعشإو١٦و٢٩:١٤مايأ١و٦٠:٧ءايعشإو٨:١١كولم١و

٦٦:١٢و٧و٩:٦ءايعشإ٣ع٢:٥ايركز٦٠:١٧

يف يفِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱِ يفيأِرْهَّـشلٱَنِمَنيِْرشِعْلٱَويِداَْحلٱِ
)٤٤-٢٣:٣٤نييوالرظنا(لاظملاديعمايأنممويرخآ
مساوملاىلعحرفوركذتقوديعلااذهناكيبسلالبقو
ةوبنلاهذهخيراتبامبروهلكيهيفبرللتامدقتميدقتو
لكيهدوجومدعىلعومسوملاةلقىلعبعشلانزح
يتلاةملكلاهذهمهللسرأةيزعتلاوةمحرلاريثكوهوبرلاف
لكيهدوجونمنسحأهدوجوومهعمنوكيهنأاهنومضم
رخآلايفدجملكيهللنوكيهنأًاضيأمهدعووةراجحنم
.لوألايفهلناكاممرثكأ

رظنا(لكيهلاقارحإنم)٣ع(خلاُمُكيِفيِقاَبْلٱِنَم
يفةوبنلاهذهخيراتىلإ٥٨٦ةنسيف)٢٥:٩كولم٢
ةنس٨٠وحنهرمعناكنملكفةنس٦٦ةدم٥٢٠ةنس

ألَا
َ

يَّـجَحرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص

٤
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يليلقاوناكًاعبطولوألاهدجميفتيبلاركذتينأردقي
.ددعلا

تيبلاناكوًاعارذ١٢٠قاورلاعافتراناكِلَّـوَألٱِهِدَْجميف
)٣صمايأ٢رظنا(ةميركةراجحبًاعصرموبهذبىشغم
بهذلاوهيفبرلادوجووهفيقيقحلالكيهلادجمامأو
مّلعيبسلاةطساوبو.ةديهزرومأاهلكةميركلاةراجحلاو
برلاواهنعىفعتسُيرومأهضئارفولكيهلانأبعشلابرلا
.ناكملكيفقحلاوحورلابهلنيدجاسلاعيمجلبقي
لكيهلاناكنإولوزيالبرلادجمنأل»تيبلااذه«لوقيو
.ةميركلاهتينآوهبهذلازوقرتحا

يفٌمِئاَقيِحوُرَو )٩:٢٠ايمحنرظنا()٥ع(ْمُكِطَسَوِ
)٦٣:١١ءايعشإ(و»ْمِهِميِلْعَتِلَحِلاَّـصلٱَكَحوُرْمُهَتْيَطْعَأَو«
يفَلَعَج« اذكهىسوممايأيفامكو»ِهِسْدُقَحوُرْمِهِطَسَوِ
برلاقيحوربلبلوقلابالوةردقلابال«لبابرزمايأيف

.»دونجلا
ةرملاتناك)٢٩-١٢:١٨نييناربعرظنا()٦ع(ٌةَّـرَمَيِه

ىطعأوءانيسلبجىلعلزنوضرألابرلاعزعزاملىلوالا
ىلعتاموحيسملادسجتاملةيناثلاةرملاورشعلااياصولا
ةيدوهيلاضئارفلاوتونهكلاوحئابذلاولكيهلالازوبيلصلا
دعبكلذناكو.دبألاىلإىقبييذلاحيسملاتوكلمماقو
ىلإةبسنلاب»ليلقدعب«ناكوةنس٥٥٠وحنبةوبنلاخيرات
ىلإريشيلزلزألوقلاو.اهطوقسوكلامممايقوروهدلاخيرات
ردنكسالاةكلمموسرافةكلممككلامملايفتارييغت
جايسلاطئاحضقنوةيوسوملاضئارفلايفتارييغتو
عزعزتتاليتلاةيقابلارومألاو.ممألاودوهيلانيبطسوتملا
توكلممايقوديدجلادهعلاماظنيفاهيلإزومرملارومألايه
.حيسملا

رهظيامكممألاسئافنيأ)٧ع(ِمَمُألٱِّـلُكىَهَتْشُم
دجملاركذ.ةنيرقلانموةيلصألاةيناربعلاةملكلاىنعمنم
ةميركةراجحوبهذهيفناكامللوألابلكيهللناكيذلا
لوألاهدجميفتيبلااذهىأريذلامكيفيقابلانملاقف
يأممألالكىهتشمنأبمهدعوف.نآلاهنورظنتفيكو
ةضفلابرللنألًادجمتيبلااذهألمتفيتأتممألاسئافن
دقناكو.اهبمهيتأينأردقيفممألازونكلكوبهذلاو
رظنا(يبسلانماوعجراملسئافنلاهذهنمضعبلامهاتأ
ملٱِهِبَعَّـَربَتٍبَهَذَوٍةَّـضِف«)٢٠-٧:١٥ارزع

ِهٰلِإلُهوُريِشُمَوُكِلَْ
يفيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإ ِتْيَبِجاَيِتْحٱيِقاَبَو...ِهِنَكْسَمَميِلَشُروُأِ
ملٱِنِئاَزَخِتْيَبْنِمِهِطْعَأَف...َكِٰهلِإ

ًاضيأمهيتأيسو»ِكِلَْ
يفوماودلاىلعهتيببوهبعشبينتعيبرلانأللبقتسملاب
لاملانممهبولطملكمهيطعيالًانايحأهنأريغليجلك
نأضعبلانظي.لاملانملضفأوهاممهلدصقيهنأل

رشبلاينبلكةقيقحلابوحيسملاوهممألالكىهتشم
.ةيآلاهذهىنعمسيلفكلذامأوهبصالخلاىلإنوجاتحي

ةضفلاىلإجاتحيالبرلا)٨ع(ُبَهَّـذلٱِيلَوُةَّـضِفْلٱِيل
َال«)١٠و٥٠:٩رومزم(سانلانمتامدقتلاوبهذلاو
َناَوَيَحِيلَّـنَأل.ًةَدِتْعَأَكِرِئاَظَحْنِمَالَو،ًارْوَثَكِتْيَبْنِمُذُخآ
لٱ
ْ

لٱَوِرْعَو
ْ
جلٱَىلَعَمِئاَهَب

ْ
وهبرلابولطم.»ِفوُلُألٱِلاَبِ

هبعشنأديريوةيبلقلاةعاطلاوركشلاودوجسلاودمحلا
اومدقينأمهللقيملف.هيلعنولكتيومهتاقيضيفهنوعدي
بشخباوتأيولبجلاىلإاودعصينألوقيلبًابهذوةضفهل
باحصألو.لمعلانعىضريهنأبمهدعيواونبيواولمعيو
نونظيامكمهلسيلو»بهذلاوةضفلايل«ًاضيألوقيلاملا
.هرمأتحتمهلاموبرلاءالكوكمهسفنأاوربتعينأمهيلعف

ع(ِلَّـوَألٱِدَْجمْنِمَمَظْعَأُنوُكَيِريِخَألٱِتْيَبْلٱاَذٰهُدَْجم
امأوًالوأهلناكامممظعأدجمبرلاتيبلنوكيسيأ)٩
تيبوهودحاوتيبوهفهدعبتيبلاويبسلالبقتيبلا
بهذلاةهجنممظعأنوكيالريخألادجملاو.برلا
لخدعوسينألالوءاقبلاةهجنمالوةميركلاةراجحلاو
يفَال«ةيرماسلللاقهنإفاهيفملعولكيهلارايد جلٱاَذٰهِ

ْ
ِلََب

يفَالَو،)ميزرجلبج( ْنِكٰلَو...ِبآلِلَنوُدُجْسَتَميِلَشُروُأِ
حلٱَنوُدِجاَّـسلٱَنيِح،َنآلٱَيِهَو،ٌةَعاَسِيتْأَت

ْ
َنوُّيِقيَِق

حلٱَوِحوُّرلٱِبِبآلِلَنوُدُجْسَي
ْ

ًاذإف)٢٣-٤:٢١انحوي(»ِّـَق
ىلإزمرديبعونصملالكيهلاو.ًايدسجًادجمسيلدجملا
:٩نييناربعرظنا(ديبعونصملاريغلكيهلاومظعألانكسملا

ًادودحمًاددعميلشروأيفلكيهلايفنودجاسلاناك.)١١
ملريثكعمجمهقحلاوحورلاببآللنيدجاسلانكلو
بوعشلاولئابقلاوممألالكنمهدعينأدحأعطتسي
.)٤-٢:٢ءايعشإو٧:٩ايؤررظنا(ةنسلألاو

مالسلااورظنتسالوقلااذهنوعماسلاَمَالَّـسلٱيِطْعُأ
لظوءانبلااولمكأمهنأىنعمبمالسمهلناكومهئادعأنم
لضفأىنعمبونيينامورلاديببرخفةنس٥٩٠ًاملاستيبلا
هيلعمهلاكتابومهاياطخنارفغبًامالسهبعشبرلايطعي
مالسلااذهمهلوًاضعبمهضعبوهلمهتبحموهلمهعوضخو
عوسيلاق.تاقيضمهيلعوبورحملاعلايفناكنإو
يفْمُكَل«)١٦:٣٣انحوي(هذيمالتل يف.ٌمَالَسَّـِ لٱِ

ْ
ُنوُكَيَسَِملاَع

لٱُتْبَلَغْدَقاَنَأ:اوُقِثْنِكٰلَوٌ،قيِضْمُكَل
ْ

.َ»َملاَع

يف١٠«١٩-١٠ لٱَوِعِباَّـرلٱِ
ْ

يف،ِعِساَّـتلٱِرْهَّـشلٱَنِمَنِيْرشِع ِ
ِيَّـجَحِدَيْنَعِّـبَّـرلٱُةَمِلَكْتَناَك،َسوُيِراَدِلِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱ
جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰه١١:ِّـيِبَّـنلٱ

ْ
لٱِلَأْسِا:ِدوُُن

ْ
:ِةَعِيَّـرشلٱِنَعَةَنَهَك

يفًاسَّـدَقُمًاْمَحلٌناَسْنِإَلََمحْنِإ١٢ ِهِفَرَطِبَّـسَمَوِهِبْوَثِفَرَطِ
؟ُسَّـدَقَتَيْلَهَف،اَمًاماَعَطْوَأًاتْيَزْوَأًارَْمخْوَأًاخيِبَطْوَأًازْبُخ
لٱَباَجَأَف

ْ
ملٱَناَكْنِإ:يَّـجَحَلاَقَف١٣.َال:ُةَنَهَك

ٍتِّـيَمِبُسَّـجَنُْ

ألَا
َ
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لٱَباَجَأَف؟ُسَّـجَنَتَيْلَهَف،ِهِذٰهْنِمًائْيَشُّسَمَي
ْ

:ُةَنَهَك
ِهِذٰهاَذَكَهَو،ُبْعَّـشلٱاَذٰهاَذَكٰه:يَّـجَحَلاَقَف١٤.سَّـجَنَتَي
اَمَوِْمهيِدْيَأِلَمَعُّلُكاَذَكَهَو،ُّبَّـرلٱُلوُقَييِماَّـدُقُةَّـمُألٱ
لَقاوُلَعْجٱَفَنآلٱَو١٥.ٌسِجَنَوُه.َكاَنُهُهَنوُبِّـرَقُي

ْ
اَذٰهْنِمْمُكَب

لٱ
ْ

يفٍرَجَحَىلَعٍرَجَحِعْضَوَلْبَق،ًاعِجاَرَفِمْوَي .ِّـبَّـرلٱِلَكْيَهِ
لِتْذُم١٦

ْ
ْتَناَكَفَنِيْرشِعِةَمَرَعَىلِإِيتْأَيْمُكُدَحَأَناَكِماَّـيَألٱَك

ملٱِضْوَحَىلِإىَتَأ.ًةََرشَع
ْ
ْتَناَكَفًةَروُفَنيِسَْمخَفُرْغَيِلِةََرصْعِ

لاِبَوِحْفَّـللٱِبْمُكُتْبََرضْدَق١٧.َنِيْرشِع
ْ

لاِبَوِناَقَرَي
ْ

يفَِدَرب ِّـلُكِ
اوُلَعْجٱَف١٨!ُّبَّـرلٱُلوُقَيَّـَيلِإْمُتْعَجَراَمَو،ْمُكيِدْيَأِلَمَع
لَق
ْ

لٱاَذٰهْنِمْمُكَب
ْ

لٱَنِم،ًادِعاَصَفِمْوَي
ْ

لٱَوِعِباَّـرلٱِمْوَي
ْ

َنِمَنِيْرشِع
لٱَنِم،ِعِساَّـتلٱِرْهَّـشلٱ

ْ
،ِّـبَّـرلٱُلَكْيَهَسَّـسَأَتِهيِفيِذَّـلٱِمْوَي

لَقاوُلَعْجٱ
ْ

لٱِلَه١٩.ْمُكَب
ْ
يفُرْذَب لٱَو؟ُدْعَبِءاَرْهَألٱِ

ْ
ُنيِّـتلٱَوُمْرَك

لٱاَذٰهْنِمَف.ُدْعَبْلِمَْحيَْملُنوُتْيَّـزلٱَوُناَّـمُّرلٱَو
ْ

.»ُكِراَبُأِمْوَي
٢:٧يخالمو١١-١٧:٨ةينثت١٥و١:١صو٢٠و١ع
:٤٤لايقزحو٧:٦و٢٩و٦:٢٧نييوالو٢٩٣٧جورخ
لاثمأ١٩:٢٢ددعو٦-٢٢:٤نييوال٢٣:١٩ىّتمو١٩
:٣ارزع٧و١:٥صو١٨ع١٥-١:١١ءايعشإو١٥:٨
:٢٨ةينثت١٢-٨:١٠ايركزو١١و١٠و١:٦ص٤:٢٤و١٠
١٠ع٣٢:٢٩ةينثتو٤:٩سوماعو٨:٣٧كولم١و٢٢
ايمرإو٦-١٢٨:١رومزم١٢و٨:٩ايركزو٢و٥:١ارزع

٣:١٠يخالمو١٤و٣١:١٢

.)١٣-١٧:٨ةينثترظنا(َةَنَهَكْلٱِلَأْسِا
:٦نييوالرظنا()١٢ع(ًاسَّـدَقُمًامَْحلٌناَسْنِإََلَمحْنِإ

زبخلاسدقيالبوثلانكلومحللانمسدقتيبوثلا)٢٧
.خيبطلاوأ

)٢٢و١٩:١٦ددع()١٣ع(ٍتِّـيَمِبُسَّـجَنُْملٱَناَكْنِإ
الفسدقملاامأوهريغسجنيهنمسجنتملاوسجنيتيملا
ينبمريغناكبرلاتيبنأانهيبنلاىنعموهريغسدقي
ولوبعشلاو.مهلامعألكسجنفتيمكمهدنعناكو
مهةيوسوملاسوقطلاضعباوسراموحئابذاومدقاوناك
.اهرامثأبتأتملفةسجنمهضرأونوسجن

:١رظنا()١٥ع(ًاعِجاَرَفِمْوَيْلٱاَذٰهْنِمْمُكَبْلَقاوُلَعْجٱَف
لَّـخَدَوًاريِثَكْمُتْعَرَز«)٦

ْ
ِتَعَنَمَكِلٰذِل«)١:١٠(و»ًاليِلَقْمُت

:٢(و»اَهَتَّـلَغُضْرَألٱِتَعَنَمَو،ىَدَّـنلٱُمُكِقْوَفْنِمُتاَواَمَّـسلٱ
ْمُكُتْبََرضْدَق«)١٧ع(و»ةرشعتناكفنيرشعةمرع«)١٦
نأبئاصملاهذهىلعمهبولقاولعجامدنعبجيفِ»حْفَّـللٱِب
مهتابجاواولمهأمهنألمهتباصأاهنأاوفرعيفاهبابسأنعاولأسي
نأحجرألاوةيناربعةملك»ةروفلا«.هتيبءانبمدعببرلل
هببسعرزللةفآحفللاو.ةدحاوةرمةرصعملاهعستاماهانعم
ىلإعرزلانولّريغتةفآناقريلاو.ةبوطرلامدعودئازلاّرحلا

تابرضلاهذهببرلاةياغو.ةدئازةبوطرهببسرفصألا
.مصالخومهتبوت

»ًادعاص«ةمجرتملاةملكلا)١٨ع(ًادِعاَصَفِمْوَيْلٱاَذٰهْنِم
ضعبلاو١٥عيف»ًاعجار«ةمجرتملاةملكلاتاذيه
ًادعاصانلقاذإو»ًاعجار«يأ١٥عيفامكانهاهنومجرتي
اذإو)١:١٥(سداسلارهشلايف٢٤مويلانمباسحلانوكي
الفعساتلارهشلايف٢٢نمباسحلانوكي»ًاعجار«انلق
.مالكلاىوحفيفقرف

يفلكيهلاسسأتِّـبَّـرلٱُلَكْيَهَسَّـسَأَتِهيِفيِذَّـلٱِمْوَيْلٱ
نكلو)١٣-٣:٨ارزعرظنا(شروككلمنمةيناثلاةنسلا
يفناكساسألاعضونأاوربتعافةنس١٦ةدمءانبلافقوت
.سويرادكلمنمةيناثلاةنسلا

يفُرْذَبْلٱِلَه يفءيشدجوياليأ)١٩ع(ِءاَرْهَألٱِ
برلامهكرابيسكلذعم.دعبلمحتملراجشألاوءارهألا
يهلبطقفةيعيبطبابسأنمتسيلةرمثملاةنمزألانأل
.مهتعاطومهتبوتةجيتنوبرلاةكربنم

يف،يَّـجَحَىلِإًةَيِناَثِّـبَّـرلٱُةَمِلَكْتَراَصَو٢٠«٢٣-٢٠ ِ
لٱَوِعِباَّـرلٱ

ْ
ِّـينِإ:اَذوَُهيِيلاَوَلِباَّـبُرَزِلْلُق٢١:ِرْهَّـشلٱَنِمَنِيْرشِع

لَزُأ
ْ

ملٱَّـِيسْرُكُبِلْقَأَو٢٢َضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱُلِز
ُديِبُأَو،ِكِلاَمَْ

ملٱُبِلْقَأَو،ِمَمُألٱِكِلاََممَةَّـوُق
ُّطَحْنَيَو،اَهيِفَنيِبِكاَّـرلٱَوِتاَبَكْرَْ

خلٱ
ْ

يف٢٣.ِهيِخَأِفْيَسِباَهْنِمٌّلُك،اَهوُبِكاَرَوُلَْي لٱَكِلٰذِ
ْ

،ِمْوَي
جلٱُّبَرُلوُقَي

ْ
لَأَشُنْبٱيِدْبَعُلِباَّـبُرَزاَيَكُذُخآ،ِدوُُن

ْ
ُلوُقَيَليِئِت

ُّبَرُلوُقَي.َكُْتَرتْخٱِدَقِّـينَألٍ،مِتاَخَكَكُلَعْجَأَو،ُّبَّـرلٱ
جلٱ
ْ

.»ِدوُُن
٦ع١٠-٤:٦ايركزو٥:٢ارزعو١٤و١:١ص١٠ع
:٢٦لايقزح٢٧و١٢:٢٦نييناربعو٢٠و٣٨:١٩لايقزحو

:٣٩لايقزحو٤٦:٩رومزم٧:١٦اخيم٣:٨اينفصو١٦
:٢٠مايأ٢و٧:٢٢ةاضق٢:١٥سوماع٥:١٠اخيمو٢٠
:٤٣و٤٢:١ءايعشإ٢٢:٢٤ايمرإو٨:٦ديشانألاديشن٢٣
١٠

ع(عساتلارهشلايف٢٤وهوراهنلاسفنيفةيناثةملك
نهاكلاعشوهيلاهيفركذالولبابرزىلإةيناثلاةملكلاو)١٠

ةهجنمنينئمطماوناكولوبعشلالعلو.ميظعلا
يسايسلامهلبقتسمةهجنمنيبرطضماوناكدقفتايحورلا
.يسايسلامهسيئربرلاملكف

تاروثلاىلإراشأ)٦عرظنا(َضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱُلِزْلَزُأ
الإهلملستملبوعشلانألسويرادكلملوأيفبورحلاو
.ةيمومعوةديدشةمواقمدعب

ألَا
َ
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قلاخهللاوةوخإبوعشلالك)٢٢ع(ِهيِخَأِفْيَسِب
هيخألخأةبراحمكنوكتىرخأةكلممةكلممةبراحموعيمجلا
.امهيلكلةراسخةجيتنلاو

دبعىسومناك.فرشبقل)٢٣ع(يِدْبَعُلِباَّـبُرَز
كلمميقايوهينبوهاينكناكمتاخلاو.لاينادودوادوبرلا
لوحتوهعزنأكانهنمينإفىنميلايديىلعًامتاخاذوهي
حيسملاىلإًازمرلبابرزناكاذهيفولبابرزهنبانبالمتاخلا
.هتكلمملوزتاليذلا

نعًابئانناكلبابرزنألةيناثهبعشراتخاوَكُتَْرتْخٱ
ُراَتَْخيَوَبوُقْعَيُمَحْرَيَسَّـبَّـرلٱَّـنَأل«)١٤:١ءايعشإ(بعشلا
يفْمُهُحيِرُيَو،َليِئاَْرسِإًاضْيَأ يفلكيهلاءانبمتو.»ْمِهِضْرَأِ
يفناك.)٦:١٥ارزعرظنا(سويرادلةسداسلاةنسلا
السادقألاسدقيفوةمدقتلازبخوةدئاملاوةرانملاسدقلا

هسندمق١٦٨ةنسيفو.دجملاابوراكالوتوباتالءيش
هلإسفزلًاحبذمماقأوهتينآعزنذإسنافيبأسخويطنأ
انحوي(ديدجتلاديعو.ةقرحملاحبذمناكميفنيينانويلا

ثالثوحنبكلذدعبلكيهلاريهطتلراكذتوه)١٠:٢٢
ديدجتيفريبكلاسدوريهأدتبامق٢٠ةنسيفونينس
ًامامتلمكُيملهنأريغنينسرشعوحندعبهلمكأولكيهلا
همدهوًادجًاليمجديدجتلادعبناكونامزدعبالإ
هعضوملغشينآلاوحيسملادعب٧٠ةنسيفنوينامورلا

.)باتكلاسوماقيف»لكيه«بلطا(ةرخصلاةبقعماج

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
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Germany

www.call-of-hope.com
contact-ara@call-of-hope.com

ألَا
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